
Regulamin Konkursu literackiego „Opowiedz swoja historię Niedobczyc” 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, ul. Barbary 23, 
44-270 Rybnik

2.  Celem  konkursu  jest  zainspirowanie  mieszkańców  Miasta  Rybnika,  w  szczególności
rybnickiej młodzieży, do poznania historii dzielnicy Niedobczyce i jej mieszkańców, a także
pobudzanie kreatywności i wyobraźni twórczej.

II. ZASADY KONKURSU 

1.  Warunkiem  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  nadesłanie  wypowiedzi  pisemnej  
o objętości nie przekraczającej 25 tysięcy znaków (ze spacjami). 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3.  Od  uczestników  oczekujemy  przedstawienia  (w  dowolnej  formie  pisemnej)  historii
zainspirowanych prawdziwymi wydarzeniami lub przedstawiające fikcję literacką, związaną
jednak  bezpośrednio  z  historią  dzielnicy  Niedobczyce.  Konkurs  jest  pretekstem  
do  poszukiwania  ciekawych  historii  własnej  rodziny lub  osób  najbliższych,  związanych  
z rodzinnymi pamiątkami, fotografiami, wspomnieniami i relacjami. 

5. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

6.  W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Domu  Kultury  w  Rybniku  –
Niedobczycach  oraz członkowie ich rodzin. 

III NADSYŁANIE PRAC 

1.  Wydruk  pracy konkursowej  wraz  z  dokładnie  i  czytelnie  wypełnioną  kartą  zgłoszenia
(załącznik  nr  1  do  regulaminu)  należy  dostarczyć  listownie,  kurierem  lub  osobiście  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10. 08. 2018 r. na adres: Dom Kultury w Rybniku –
Niedobczycach, ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik. 

2.   Wszelkie  pytania lub wątpliwości  dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie
Domu Kultury, pod numerem telefonu 32 433 10 65/ 66 i za pośrednictwem poczty email
dkniedobczyce@poczta.onet.pl. 

IV. JURY 

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury konkursowe powołane przez organizatora. 

2.  Jury dokona oceny prac konkursowych na podstawie pomysłowość, treści,  kompozycji,
zasobu  słownictwa,  poprawności  stylistycznej,  ortograficznej  i  interpunkcyjnej,  a  także
sposobu ukazania charakteru dzielnicy.  
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3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

V. DYSKWALIFIKACJA

1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 

 dotrze do siedziby organizatora po terminie określonym w regulaminie. 

 nie spełni wymogów regulaminu konkursu. 

VI. NAGRODY

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatora nagrodami:

I miejsce: 750 zł,

II miejsce: 300 zł,

III miejsce: 200 zł,

a także nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów oraz dyplomami.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

3.  Ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  31.  08.  2018  r. na  stronie  internetowej
www.dkniedobczyce.pl  oraz  w  mediach  społecznościowych  (Facebook).  Informacja  o
laureatach konkursu przekazana zostanie lokalnym mediom. 

4.  Nagrody  zostaną  wręczone  podczas  wydarzenia  plenerowego  będącego  elementem
obchodów jubileuszu 800-lecia dzielnicy Niedobczyce w dniu 14. 09. 2018 r.

5. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora pod adresem
www.dkniedobczyce.pl. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że: 

 akceptuje niniejszy regulamin,
 jest autorem nadesłanej pracy,
 upoważnia organizatora, na zasadzie niewyłączności (licencji), do nieodpłatnego 

korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami w sposób 
nieograniczony terytorialnie i czasowo.



 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, 
w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów 
konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych. 

2.  Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulamin oraz kartą zgłoszenia są dostępne 
na stronie internetowej organizatora, pod adresem www.dkniedobczyce.pl.

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany 
w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

Załącznik  nr  1  do  Regulamin  konkursu  literackiego  „Opowiedz  swoją  historię
Niedobczyc”

KARTA UCZESTNIKA 

Informacje o uczestniku konkursu: 

Imię  i  nazwisko:…………………………………………………………………………....  
Adres:……………………………………………………………………………………………
Data  urodzenia:  ……………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………….………..

Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………..
Objętość (liczba znaków):………………………………………………………………………

Oświadczenia: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

Upoważniam organizatora (udzielam licencji) na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego
korzystania  i  rozporządzania  zgłoszonym  do  konkursu  filmem  w  sposób  nieograniczony
terytorialnie i czasowo. 

Na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (EU)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych  osób
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fizycznych  w  związaku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie  danych)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  w  tym
upublicznianie  mojego  wizerunku  (zdjęć)  oraz  wykorzystywanie  danych  osobowych  w
zakresie niezbędnym do działań informacyjnych i promocyjnych Domu Kultury w Rybniku-
Niedobczycach na jego terenie i poza nim, a także w Internecie.

Proszę  o  przekazanie  ewentualnej  nagrody  głównej  na  konto  bankowe  numer
………………………………………………………………………………………..….............
Oświadczam,  że  posiadaczem  niniejszego  konta  bankowego  jest  ………………...……
………………………………………………………………………….………………………..

Data i podpis uczestnika konkursu 

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu,  który nie  ukończył  18 roku
życia  wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo
……………………………………………………………  
w konkursie literackim „Opowiedz swoją historię Niedobczyc”.

        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


